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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
   

Norime pasidalyti džiaugsmu, kad 

kovo 13 dienos vakare drauge su Jumis 

stebėjome iš Siksto koplyčios kamino 

virstančius baltus dūmus. Kai 21 val.m15 

min. Lietuvos laiku kardinolas Jean-Louis 

Touranas iškilmingai paskelbė, kad 

naujuoju popiežiumi išrinktas 76 metų 

kardinolas, priklausantis Jėzaus Draugijai, 

Jorge Mario Bergoglio, pasirinkęs 

Pranciškaus vardą, su nekantrumu laukėme 

jo žodžių. Dar ir dabar tebeskamba ausyse: 

„Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos 

Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms, pradedame brolybės, meilės, 

tarpusavio pasitikėjimo kelionę.“ 

Naujasis popiežius gimė 1936 metų gruodžio 17 dieną Buenos Airėse. Jo tėvas 

emigravo į Pietų Ameriką iš Italijos. Augo penkių vaikų šeimoje ir svajojo tapti chemiku, 

tačiau 1958 m. įstojo į Jėzuitų ordiną. 1969 m. J. Bergoglio buvo įšventintas kunigu. 1980 

metais tapo San Miguelio seminarijos rektoriumi, taip pat Vokietijoje apsiginė teologijos 

disertaciją. 1992 metais jis tapo vyskupu Argentinoje, o 2001 metais popiežius Jonas 

Paulius II jį paskyrė kardinolu ir parsikvietė į Vatikaną, kur jis darbavosi įvairiose 

dikasterijose. 

Naujasis Popiežius yra žmogus, kuris labiausiai mokė savuoju pavyzdžiu: gyveno 

kukliai, atsisakė privilegijų, pats gaminosi maistą ir rinkosi viešąjį transportą. Jis gyveno 

taip, kaip gyveno dauguma eilinių pasaulio žmonių. Savo kuklumu, maldos lydimu 

gyvenimu ir atjauta neturtingiems jis lietė kitų žmonių širdis ir protus. 

Viename savo laiškų, skirtų katechetams, jis rašė: „Mums skirtoje evangelizacinėje 

misijoje Dievas mūsų prašo lydėti žmones, einančius tikėjimo keliu.“ Šiame kelyje, 

norėdamas išlikti su Dievu, kiekvienas turi sugebėti peržengti save, atsigręžti į kitą: 

„Negalime likti ištikimi raidei, kaip tradicionalistai ir fundamentalistai. Tikėjimas – tai 

nuolatinė kaita, augimas, žydėjimas“, – prieš keletą metų duotame interviu sakė tuometinis 

kardinolas J. M. Bergoglio. 

Nuolat melskime Šventajam Tėvui Šventosios Dvasios globos, Dievo Tėvo 

palaimos, Jėzaus Kristaus bendrystės ir Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo. Norime 

būti bendrystėje su Šventuoju Tėvu Pranciškumi ir visa Katalikų Bažnyčia šioje kelionėje. 
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  Jaunimo rengimas šeimai  

 

 

Hey, jei esi savanoris arba dalyvavai programoje „Pažink save“, tai informacija 

TAU! 

Kovo 23 d. 11-16 val. Kaune visiems pažinksaviukams susitikimas  

su doc. dr. Nijole Liobikiene  tema  

„NEPATOGŪS KLAUSIMAI, KĄ ATSAKYTI?  

 

Daugiau informacijos www.pazinksave.eu – užsiregistruok  

 

 

 

Telšių vyskupijos Klaipėdos dekanato šeimos centras  

 
Vasario mėn. Klaipėdos šeimos centre lankėsi besirengiantys Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliai. Pasak 

jų, pokalbiai bei diskusijos apie vaikino ir merginos draugystę jiems yra aktualūs, todėl dėkingi, jog be 

„davatkiško prieskonio“ buvo galima pabendrauti. 

Šeimos centro savanoris Aidas lankėsi vienoje miesto mokykloje – dalyvavo susitikime su abiturientais, 

kurie po susitikimo džiaugėsi, jog „Bažnyčioje yra žmonių, gebančių apie meilę kalbėti uždegančiai“. 

-ag- 

Telšių vyskupijos Kretingos dekanato šeimos centras  
 

Kretingos šeimos centro savanorių vaikai, lankantys Kretingos 

kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Atžalynas“ 

vyresniųjų grupę su režisiere Aukse Antuliene pastatė spektaklį 

pagal Irinos Micheičevos pjesę „Labas, rytojau!“. „Yra du 

pasauliai, ČIA ir TEN. ČIA gyvename mes, o TEN mūsų dar negimę 

vaikai. Jie kaip ir mes džiaugiasi, liūdi, ilgisi, myli ir amžiais laukia 

savo eilės“– skaitome spektaklio programėlėje. Tai nuostabus 

spektaklis apie gyvybės dovaną, jos vertę ir grožį, be galo jautriai 

žvelgiantis į danguje savo gimimo stebuklo laukiančias vaikų sielas 

ir žemėje jų laukiančias arba jų atsižadančias motinas. Skaudi 

pradėtos gyvybės ir aborto tema ir su šia problema susiję spektaklio herojų jausmai ir apmąstymai 

nepalieka žiūrovų abejingų ir kiekvieną paliečia iki giliausių sielos gelmių, ragindama vertinti, gerbti ir 

saugoti gyvybės dovaną. Spektaklį sukūręs jaunimas, patys giliai paliesti šios pjesės, kviečia kuo daugiau 

jaunimo ateiti ir susimąstyti, nes tikrai ne per anksti jaunam žmogui suprasti, kaip svarbu gyvybės dovaną 

gerbti ir vertinti. 

-am- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras  
 

Sėkmingai startavusi ir didelio dėmesio Vilniaus mokyklose 

sulaukusi lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink 

save“ vasario mėnesį buvo aktyviai įgyvendinama Vytauto 

Didžiojo gimnazijoje, įsikūrusioje Šeimos centro kaimynystėje. 

Užsiėmimai buvo organizuojami 10 klasės moksleiviams, kurie 

su dideliu susidomėjimu įsitraukė į įvairiais užduotis, diskusijas ir 

nekantriai laukia kitų užsiėmimų. Vasario 11 d. Vilniaus 

arkivyskupijos šeimos centras sulaukė svečių: atvyko 8 klasė iš 

http://www.pazinksave.eu/
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Baltupių progimnazijos. Jie dalyvavo vieno karto 

paskaitoje/užsiėmime vertybių tema. Moksleiviai per 

žaidimus, praktines užduotis, aktyviai įsitraukė į paskaitos 

temą, drąsiai reiškė savo nuomonę, diskutavo. Atsiliepimai:  

 „Man labai patiko, kad tai buvo kitokia pamoka. Patiko, kad 

viskas vyko ne mokykloje, tad jautėsi daug šiltesnė, mažiau 

griežta atmosfera.“ 

„Mane labai nustebino „Vertybių žaidimas“ – supratau, kad 

kartais visą savo gyvenimą galime bandyti siekti netikrų 

dalykų.“ 

„Supratau, kad frazė „Kas nerizikuoja, tas negeria šampano“ ne visada teisinga, nes kartais rizikuojant 

galima labai pralošti.“ 

-aš- 
 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centro veikla 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centre sužadėtiniai 

dalyvaudami pasirengimo Santuokai programoje įgauna 

įvairios patirties. Nedidelėse grupėse (nuo 5 iki 9 porų) kartu 

su vadovais (dažniausiai sutuoktinių poromis) jie siekia 

bendro tikslo – pasirengti Santuokos sakramentui. 

Dažniausiai grupės vyksta darbo dienomis (vakarais), o kai 

kurios renkasi šeštadieniais, kad sužadėtiniams būtų lengviau 

atvykti. Grupėse dalyviai gali patenkinti įvairius savo 

poreikius: savipagalbos, bendravimo, žinių, saugumo ir kt., 

rasti atsakymus į labai asmeniškus klausimus. O programos 

vedėjai nebijo paeksperimentuoti ir pasitelkti savo 

kūrybiškumą. Susitikimuose naudojama ne tik metodinė medžiaga, bet ir DVD ištraukos, sakraliniai 

šokiai, į grupes kviečiami įvairūs specialistai: psichologai, NŠP mokytojai, dvasininkai, kurie supažindina 

su 7 ir 8 temomis, atsako į įvairius, dažnai provokuojančius dalyvių klausimus. Šį mėnesį kai kurios 

grupės susitikimus baigė šv. Mišiomis Šeimos centre esančioje koplytėlėje, sužadėtuvių apeigomis ir 

agape.  

Prasidėjęs bendradarbiavimas, vieni kitų pažinimas tęsiasi ir po Santuokos. Šiuo metu buriasi penkios 

jaunavedžių grupės, susitikimuose naudojama LŠC parengta programa „Viskas apie meilę“, žiūrimas ir 

aptariamas DVD „Per juokus į geresnę santuoką“ ir kt. Kad jaunos šeimos savo įtemptoje dienotvarkėje 

„nepamestų“ vienas kito, yra kviečiamos sustoti ir sąmoningai skirti laiko tarpusavio santykiams 

peržiūrėti bei puoselėti.  

-ga- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 
Vis daugėja savanorių, norinčių pasiruošti pagal 

sužadėtinių rengimo santuokai programą, todėl vasario 22–

23 d. į Tauragę pasikvietėme LŠC direktorę Dalią 

Lukėniėnę, kuri kartu su kun. Anrejumi Lazerevu vedė 

mokymus tema ,,Metodinės medžiagos pristatymas“. 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras džiaugiasi ne tik 

sužadėtinių gausa bei jų reiškiamu dėkingumu dėl kursų 
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naudos, tačiau ir jų siūlomomis rekomendacijomis gerinant mokymų kokybę . Pateikiame keletą: 

 „Į praktines grupes, kurias veda viena sutuoktinių pora, kviesti daugiau svečių (ne tik akušerę).“ 

 „Prailginti kursų laiką, jog būtų galima išsamiau pagvildenti aktualius klausimus.“ 

 „Nepradėti mokymų nuo 10 Dievo įsakymų (temoje KAS MUMS SVARBU). Jie labai svarbūs, 

tačiau „sunkūs“. Galbūt būtų galima pradėti nuo BENDRAVIMO IR BENDRYSTĖS ir tik 

kituose susitikimuose pereiti prie religinio gylio.“ 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Nors vasario mėnuo yra trumpesnis, veiklos VAŠC šį mėnesį buvo apstu, nes vis mažiau lieka laiko iki 

vasaros – „santuokų sezono“. Vasarį  sužadėtinių Santuokos sakramentui buvo parengta dvigubai daugiau 

negu sausį, apie 200 porų. Naujovė sužadėtinių kursuose – paskaita „Tikėjimas šeimoje“. Dalis 

sužadėtinių buvo rengiami pagal atnaujintą sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą. 

Džiugu, kad žmonės negaili gerų žodžių šiai programai. 

-aš- 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

 

Gegužės 24–26 dienomis Guronyse numatomas pamatinis savaitgalis 

„Sutuoktinių susitikimai“ 

 

Maloniai kviečiame į savaitgalius registruotis el. paštu lsc@lcn.lt arba 

telefonu 8-37-208263, 8 656 36661. 

 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centro veikla 
 

Norėdami pasidalyti patirtimi ir įžvalgomis, drauge su Lietuvos 

šeimos centro direktore Dalia Lukėniene aplankėme Jonavos ir 

Kauno II dekanato (esančio Raudondvaryje) šeimos centrus. 

Susitikimuose dalyvavo jaunos šeimos, dekanatų ir parapijų 

šeimų grupių vadovai su sutuoktiniais. Jiems buvo teoriškai bei 

praktiškai pristatytos įvairios programos, galimybės vesti šeimų 

susitikimus. Tai jau minėta programa „Viskas apie meilę“, 

„Stebėk, vertink, veik“, Denis Sonet trejų metų programa, 5 

meilės kalbos, Sutuoktinių savaitgaliai, DVD „Santuokos 

kursas“, DVD „Per juokus į geresnę santuoką“. Ir Jonavoje, ir 

Raudondvaryje dalyviai išmėgino užduotis raštu, dalijosi 

tarpusavyje, o susitikimai baigėsi bendra malda ir šilta agape. 

-ga- 

 

Socialinė apsaugos ir darbo ministerija jau devintus metus iš eilės remia Kauno arkivyskupijos šeimos 

centro Vaikų dienos grupę. Džiaugiamės neseniai gauta žinia, kad mūsų projektas bus paremtas ir šiais 

metais. Vaikų grupę pastoviai lanko 12 vaikų iš socialinės rizikos šeimų (dažniausiai turinčių 

priklausomybę alkoholiui). Per devynerius metus grupėje pabuvojo per 80 vaikų. Nors šis darbas kartais 

atrodo beviltiškas, socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė į jį įdeda daug širdies ir kūrybiškumo, todėl 

galime pasidžiaugti ir rezultatais. Akivaizdžiai gerėja vaikų bendravimo įgūdžiai, jie išmoksta 

savidisciplinos, o įvairiausių užsiėmimų, ekskursijų ir susitikimų metu plečiasi jų akiratis. Vaikai 

mailto:lsc@lcn.lt
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apsilanko įvairiuose muziejuose, pramogų parke „Lokės pėda“, 

vyksta į jūrų muziejų Klaipėdoje, dalyvauja įvairiose edukacinėse 

programose ir pan. Yra jau ūgtelėjusių vaikų (jaunuolių), kurie net 

tampa Šeimos centro savanoriais! Šiuo metu grupės užsiėmimuose 

dalyvauja 4 VDU studentai praktikantai (iš jų – du užsieniečiai: 

ispanė ir italas), todėl vaikai turi galimybę pasimokyti anglų bei 

ispanų kalbos. Vasario mėnesį vaikai dalyvavo tapybos ant 

vandens – Ebru užsiėmime, kuris buvo suorganizuotas Šeimos 

centre bendradarbiaujant su meno terapijos institutu „VYTA“. 

Planuojama tokį susitikimą organizuoti ir vaikų tėvams, taip pat ir 

bendrus susitikimus, kurių metu sustiprėtų tėvų ir vaikų ryšiai. 

Kartais reikia visai nedaug, kad šeima atsitiestų, o kartais ir didelės pastangos neduoda jokių rezultatų. 

Todėl viską atiduodame į Dievo rankas ir tikime jo pažadu: „net jei motina ar tėvas tave paliktų, aš 

nepaliksiu“. 

-žš- 

 

Raseinių dekanato veikla 
Šiemet jau sausio mėnesį sulaukėme besidominčių renginiu „Valentino diena kitaip“, kuris pernai vasario 

14 d. į Kauno „Žalgirio“ areną sutraukė keliolika tūkstančių žmonių. Deja, arkivyskupijos institucijos 

nusprendė šį kartą renginio nerengti, nes Kaune intensyviai ruošiamasi Jaunimo dienoms, kurios į 

„Žalgirio“ areną atkeliaus birželio gale. 

Šv. Valentino diena skirtingu mastu buvo minima Kauno arkivyskupijos dekanatuose. Jau antrą kartą 

vasario 14 dieną Raseinių parapija pakvietė šeimas ir jaunimą į Kultūros centrą, į renginį „Valentino 

laiškai“. Pakvietė švęsti kitaip. Be pigių į kairę ir dešinę dalinamų raudonų širdelių, be išdailintų frazių 

apie meilės saldumą, be komercijos ir nemadingai. Nes tikroji Meilė ne tokia paprasta ir pigi. Kretingos 

pranciškoniškasis jaunimas, 

parodė miuziklą „Šviesa, 

apšvietusi pasaulį“.  

Šiltas ir jautrus jaunimo 

vaidinimas apie nuostabius 

jaunuolius iš Asyžiaus – šv. 

Klarą ir šv.Pranciškų – 

palietė kiekvieną, kuris atėjo 

atvira širdimi. Ir nenuostabu, 

nes tai buvo ne tiek 

spektaklis, kiek malda. O, 

kad taip kiekvienas savo 

gyvenimu galėtume liudyti, 

jog sergame Meile… 

Didžiąja Meile, kurios galioje net rožės krūmas žiemą pražysta… Raseinių meno mokyklos mokomojo 

teatro „Svajoklis“ aktoriai, padeklamuodami ištrauką iš Maironio poemos „Jūratė ir Kastytis“, priminė 

apie legendomis apipintą ir širdį virpinančią meilę, kurios ir mirtis nesunaikina. Kun. Ramūnas Norkus 

katechezėje paaiškino, kas yra MEILĖ. Jos receptas surašytas pačioje protingiausioje knygoje – 

Šventajame Rašte. Ir norint patirti meilės pilnatvę reikia sudėti ne mažiau kaip 5 meilės dalis. Gal todėl 

tiek daug žmonių ir nepatiria tikro meilės džiaugsmo, nes naudojasi tik viena ar dviem recepto dalimis. 
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Parapijos jaunimas su 

Šiluvos klebonu kun. 

Erastu Murausku vedė 

šlovinimą, į kurį mielai 

įsijungė visi buvę salėje. 

Giesmių žodžiais 

susirinkusieji dėkojo 

Dievui už Meilės ir 

Tikėjimo dovaną, už 

džiaugsmą būti Meilėje 

ir ja dalintis.  

Vakaras baigėsi 

bendryste agapėje. 

-id- 

PPaanneevvėėžžiioo  vvyysskkuuppiijjooss  ššeeiimmooss  cceennttrraass  

  
RReessppuubblliikkiinnėė  mmookksslliinnėė  --  pprraakkttiinnėė  kkoonnffeerreenncciijjaa  „„VVYYRROO  IIRR  MMOOTTEERRSS  TTAARRPPUUSSAAVVIIOO  SSAANNTTYYKKIIŲŲ  

EEKKOOLLOOGGIIJJAA““  22001133  mm..  kkoovvoo  22  dd..  

 

Viena iš Panevėžio vyskupijos šeimos centro veiklų – 

visuomenės švietimas, jau tapusi tradicija rengiant seminarus, 

konferencijas pavasarį ir rudenį – vėl sukvietė į neeilinę 

respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją. Joje pranešimus 

skaitė ypatingi lektoriai: prof. dr. Birutė Obelenienė (VDU 

Santuokos ir šeimos studijų centras), gyd. Virgilijus Rudzinskas 

(Kauno krikščioniškieji gimdymo namai),  

dr. Danielius Serapinas 

(LSMU Medicinos akade-

mija), doc. Jonas Bikulčius (KTU Panevėžio institutas), 

psichologas Nerijus Ogintas, kun. teol. mgr. Vitalijus Kodis. 

Sulaukėme svečių iš kaimyninės Latvijos – sutuoktiniai Dainis ir 

Baiba Stikuti pasidalino savo šeimos liudijimu ir pristatė Latvijoje 

veikiančią NŠP internetinę svetainę. Esame dėkingi ir kartu 

džiaugiamės, kad susirinkusius dalyvius pasveikino Panevėžio 

vyskupas Jonas Kauneckas ir miesto meras Vitalijus Satkevičius.   

Konferencija buvo skirta ir plačiajai visuomenei ir NŠP 

mokytojams, kuriems ypač svarbu atnaujinti savo žinias 

dalyvaujant panašiuose renginiuose. Pirmoje konferencijos dalyje 

visi dalyviai klausėsi plenarinių pranešimų. Antroje dalyje 

organizuotos dvi diskusijų grupės: 2-oji buvo skirta konkrečiai NŠP 

mokytojams ir medikams, kiti konferencijos dalyviai galėjo 

dalyvauti 1-oje diskusijų 

grupėje.  

Norėtųsi pasidžiaugti 

dalyvių gausa. Neskaitant lektorių, kurie atvyko iš Rygos, 

tolimiausią atstumą teko įveikti šeimai iš Klaipėdos, taip pat 

sulaukėme dalyvių iš Telšių, Raseinių, Radviliškio, Kauno, 

Vilniaus, Utenos, Kupiškio, Pasvalio, Biržų, Rokiškio ir kitų rajono 

miestelių bei panevėžiečių. Atsiliepėme į dalyvių poreikį 

organizuoti vaikų priežiūros grupę – konferencijoje dalyvavo 5 

vaikai, su jais dirbo dvi savanorės. Neskaitant mažųjų konferencijos 
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dalyvių, savanorių komandos ir svečių bei lektorių, konferencijoje dalyvavo 170 klausytojų.  

 

Keletas atsiliepimų: 

 Labai patiko, prasminga, sujaudino, daug naujos naudingos informacijos. Labiausiai patiko 

žinios apie genetiką, skiepus, ligas. Daug naujos informacijos, kurią galėsiu perduoti kitiems. 

Norėtųsi dažnesnių konferencijų. Siūlyčiau daugiau bendradarbiauti su mokyklomis, skleisti šias 

žinias jaunimui, moksleiviams. Mano nuomone, katalikiškas lytinis auklėjimas, rengimas šeimai 

nevykdomas arba labai silpnai vykdomas.                                                                 (42 m., moteris) 

 Labiausiai patiko prof. B. Obelenienės, gyd. V. Rudzinsko ir dr. D. Serapino pranešimai. Jie 

aktualūs šiuo laikotarpiu, suprantamai pateikti. Nudžiugino latvių poros pasisakymas, smagu 

matyti tokias šeimas. Doc. J. Bikulčius filosofiškai nuteikia kiekvieną kartą.            (60 m., 

moteris) 

 Man labiausiai patiko Baibos ir Dainio liudijimas, lektorių paskaitos. Konferencija labai 

kokybiška, aktuali, apgalvota, suplanuota. Ypač malonu, kad aplankė Panevėžio vyskupas ir 

Panevėžio miesto meras. Labai geri visi lektoriai šį kartą. Patiko renginio organizavimas, 

registracijos komandos priėmimas, bendravimas. Siūlyčiau daugiau katalikiškų šeimų 

pasidalinimų, liudijimų. Ir toliau išlikite tokie pat kūrybingi, nesavanaudiški, šaunūs.  

              (38 m., moteris) 

 

 Patiko gyvenimiškų temų gvildenimas, nuoširdumas, gera maloni aplinka. Siūlymai kasmet 

organizuoti šių lektorių mokslines praktines konferencijas, nes renkasi tie patys žmones, kurie 

bičiuliaujasi, dalijasi patirtimi ir įspūdžiais.                                                      (46 m., vyr. moteris) 

 

Apie šią konferenciją paminėjo ir miesto dienraštis „Panevėžio balsas“:  

http://www.panbalsas.lt/naujienos/miestas/ekologija__ir_seimos_santykiuose 

 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 
 

Šv. Valentino dienos proga Šiaulių vyskupijos 

šeimos centras sutuoktinių poroms dovanojo 

šventę – seminarą „Per juokus į geresnę 

santuoką“. Šis netradicinis seminaras pritraukė 

savo įdomiu pateikimu ir džiaugsminga 

atmosfera. Pastoraciniame centre penktadienio 

vakarą susirinko per 50 žmonių, salėje tvyrojo 

tyla, nes žmonės nesuprato, kur susirinko. 

Pradėjus kalbėti vedėjui Markui žmonės 

pasijuto jaukiau, pradėjo juoktis. Kavos 

pertraukos metu gerdami arbatą žmonės gyvai 

diskutavo, kalbėjosi, juokėsi ir citavo 

psichologą.   

Peržiūrėję visą seminarą žmonės labai prašė, 

kad šiuos seminarus rodytume nuolat, nes visoms sutuoktinių poroms, taip pat ir sužadėtiniams, reikia 

pamatyti ir susipažinti su seminaro metu pristatomomis temomis.  

Liudijimai:  

http://www.panbalsas.lt/naujienos/miestas/ekologija__ir_seimos_santykiuose
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„Kaip pasikeitė mano vyras po seminaro. Neatpažįstu.“ „Tai naudinga informacija. Būtinai dalinsiuosi 

ja su savo sūnumi ir jo sužadėtine“ (45 m., moteris). „Renkite ir daugiau tokių seminarų. Žinom porą, 

kuriai būtent šito reikia. Būtinai pakviesim“ (sutuoktiniai). 

Kitas seminaras Šeimos centre numatomas balandžio 26–27 d. Įėjimas su kvietimais. 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Vyko maldos vakaras šeimoms su evangelizacine bendruomene „Naujoji Sandora“. Šeimos dalinosi 

gavėniškos dykumos potyriais: „Niekada nebuvau apie dykumą mąsčiusi kaip apie padėkos Dievui laiką. 

Sausra, dykuma – visuomet buvo tik dejonių laukas... Ačiū už galimybę pažvelgti kitaip – dėkinga 

širdimi.“ 

Psichodramos užsiėmimai, pasak dalyvių, suteikia galimybę permąstyti šv. Rašto vietą, gilintis į save bei 

Viešpatį... 

 

Tęstinė savipagalbos grupių veikla Klaipėdos ŠC: 

 Išsiskyrusiųjų „Vilties Kanos“ grupės vadovė dalyvavo „Rachelės vynuogyno“ komandos 

darbiniame pasitarime dėl galimybės Klaipėdos regione organizuoti rekolekcijas moterims, 

išgyvenančioms poabortinį sindromą. 

 „3 metų mokyklos“ dalyviai – sutuoktinių poros džiaugiasi galimybe disciplinuotai investuoti į 

savo santykių kūrimą: „Ne visada pavyksta padaryti namų darbus (skirti laiko savo sutuoktiniui 

kasdienos būvyje pagal programos gaires), tačiau dalyvavimas grupėje tarsi įpareigoja būti 

dėmesingesniam savo sutuoktiniui...“ 

 

Sutuoktinių šventė Kretingoje 

Vasario 9 d. Kretingos parapijos šeimos centras suorganizavo sutuoktiniams skirtą šventę tema „Darykite 

ką tik Jis jums lieps“ (Jn 2, 5). Jaukiame vakare dalyvavo 43 poros, kurios buvo pakviestos pamąstyti, kas 

yra jų santuoką gaivinantis vynas, apie kurį kalbama Evangelijoje, ir pasidalinti, kaip Viešpats jų 

santuokose vandenį paverčia vynu. Taip pat poros buvo kviečiamos drauge išgyventi krikščioniškų šeimų 

bendrystę ir bendruomeniškumą, kuris suteikia stiprybės kasdieniuose gyvenimo iššūkiuose. 

Prie šventiškai papuoštų staliukų susėdę šventės 

dalyviai pradžioje galėjo pasimėgauti nuostabaus 

grožio ir pakilios nuotaikos vestuvių scena iš kino 

filmo miuziklo „Smuikininkas ant stogo“, kuri visus 

nuteikė šviesiai vakaro nuotaikai. Šventę palaimino Jo 

Ekscelencija Telšių vyskupas augziliaras Linas 

Vodopjanovas, kurio idėja ir buvo šie šventiniai 

vakarai sutuoktiniams, kai jis dar buvo Kretingos 

klebonu. Jis kalbėjo, kad šiandienos pasaulyje šeimos 

patiria vis daugiau įvairių iššūkių, todėl yra labai 

svarbu šeimoms burtis į bendruomenes, liudyti vieni 

kitiems, kad su Dievo pagalba galima gyventi meilėje 

ir ištikimybėje santuokos priesaikai.  

Brolis Evaldas Darulis OFM su gilia įžvalga ir jautrumu susirinkusiems pasakė puikią homiliją apie 

vestuvių Kanoje įvykį Jono evangelijoje, kviesdamas visas poras iš esmės pamąstyti, ką Jėzus ir Jo 

Motina Marija duoda jų santuokoms, kaip Jėzui ir Marijai santuoka rūpi ir kad tasai vynas, į kurį Jėzus 

Marijos dėka pavertė vandenį, yra nuostabi Dievo malonė, sakramentinė malonė, kuri kasdien pripildo 

santuokinį gyvenimą ir išgydo kasdienybės žaizdas bei trūkumus. Buvo be galo jautru ir džiugu klausytis 

keleto porų liudijimų apie jų santuokas, patiriamus išgyvenimus, Dievo prisilietimus ir palaiminimus jų 

šeimose, paprastas ir todėl gražias istorijas, kur jų santuokose vanduo virsta vynu. Suskambus valso 

muzikai vyrai buvo paraginti savo žmonoms įteikti po rožės žiedą, pakviesti valsui ir prisiminti savo 
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vestuvinį valsą. Susirinkusieji žiūrėjo aktoriaus mimo Alekso Mažono monospektaklį, klausėsi solistės 

parapijietės Dalios atliekamų dainų, linksmai dainavo patys, ypač visiems patiko dainuoti daugelio 

Kretingos šeimų mėgstamą žemaitišką kantičką „Kanoj Galilėjos“ ,smagiai šoko folkloro grupės „Ainiai“ 

iš Klaipėdos vedamus ratelius ir žaidimus. 

Viena pora, įkvėpta šventėje patirtų įspūdžių, jau po šventės dalijosi savo patirtimi:  

,,Praėjusiais metais teko dalyvauti Šv. Valentino dienos šventėje, Kretingoje. Ją organizavo Kretingos 

šeimų tarnyba ir pagrindinis tikslas – švęsti Šv. Valentino šventę kitaip. Buvom sužavėti šia švente ir su 

nekantrumu laukėme ateinančios šventės. Taigi vakar vėl važiavome į Kretingą švęsti Šv. Valentino 

dienos. Šventės tema buvo apie Kanos vestuves „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Pirmas įspūdis įėjus į 

salę, tai ypatingos aplinkos sukūrimas. Paserviruoti stalai, gėlių puokštės su žvakėmis. Labai jauku ir 

romantiška. Šventei gerą tonusą davė vestuvių pokylio ištrauka iš filmo „Smuikininkas ant stogo“. 

Vakarą palaimino šios šventės iniciatorius vyskupas Linas. Po skaitinio apie Kanos vestuves, brolis 

Evaldas sakė homiliją, kuri paskatino pamąstyti, kas mano šeimoje yra tas vynas, kuris gaivina ir stiprina 

mano santuoką. Santuokos pradžioje Viešpats palaimino mūsų santuoką ir avansu mums dovanojo 

geriausio vyno. Ir kaip stalo prievaizdas tarė jaunikiui „kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o 

kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio...“ (Jn 2, 10), tai ir mano santuokoje panašiai įvyko su tuo geruoju 

vynu. Net nepastebėjau, kai vynas tapo prastesniu. Ir besimėgaudamas juo, maniau, kad jis vis dar tas 

pats geras vynas ir geresnio jau būti negali. Bet kai mes atradome tikėjimą, kai pažinome Bažnyčios 

mokymą, staiga pajutome, kad ir vėl gardžiuojamės geru vynu. Tai mano šeimoje tas geras vynas, kuris 

gaivina ir stiprina mano santuoką, yra tikėjimas. Per penkerius metus mūsų santykiai santuokoje labai 

pasikeitė. Su Virginija tapome žymiai artimesni, vienas kitam rodome daugiau dėmesio, vienas kitą 

geriau pažinome, vienas kitu labiau džiaugiamės. Ir kaskart per Bažnyčios mums teikiamas malones, 

įvairius mokymus, stovyklas vis gauname kažką naujo. Ir tai mane nuolat stebina. Per Bažnyčią 

nepaliaujamai teka gero vyno versmė. Visa programa buvo nuostabi – nuostabūs pasidalinimai, porų 

liudijimai, Alekso Mažono pasirodymas, dainos, „Ainių“ kapelos programa. Buvo labai gražu, kai vyrai 

rikiavosi eilėje prie rožių ir jas paėmę nešė savo sutuoktinėms kviesdami jas valsui. Taip simboliškai 

prisimindami savo vestuvių valsą. Salėje sukosi daug porų ir visos linksmos, švytinčios, su rožėmis 

rankose. Visa programa buvo paruošta, kad pajaustume nuostabią šventę, tikros meilės šventę. Ir, kad tai 

poros išgyveno, matėsi iš jų laimingų ir džiaugsmingų veidų. Labai noriu padėkoti Kretingos parapijai ir 

Kretingos šeimų tarnybai, kurios organizavo ir rėmė šią šventę. Sunku nusakyti tą jausmą, kai matai, kad 

tokią nuostabią, puošnią ir tuo pačiu paprastai šiltą ir jaukią šventę suorganizavo kelios parapijos 

šeimos palaikomos brolių pranciškonų. Jos paliudijo, kad dideliems dalykams užtenka širdžių vienybės ir 

bendro troškimo.“ (Arūnas Skirgaila). 

Visi šventės dalyviai skirstėsi laimingi, įkvėpti ir pilni gerų emocijų, sustiprinti bendrystės su kitomis 

krikščioniškomis šeimomis. Parapijos šeimos tikisi, kad jau antrus metus surengta šventė taps tradicija. 

Gavėnios dykumos diena – susikaupimo popietė Kretingos parapijos sutuoktiniams  

Kaip ir kiekvieną adventą ir gavėnią, taip ir šiemet 

Vasario 23 dieną Kretingos parapijos šeimos centras 

pakvietė parapijos sutuoktinių poras į gavėnios 

susikaupimo popietę ir susitikimą su naujuoju 

parapijos klebonu Antanu Blužu, OFM. Brolis 

Antanas pavadino šią popietę Dykumos diena, kuri 

yra svarbi kiekvienam, kuris nori tinkamai 

pasiruošti Kristaus Prisikėlimo šventei. Kadangi 

sutuoktiniams, auginantiems vaikus, paprastai yra 

sunku arba neįmanoma išvykti į savaitgalio 

rekolekcijas, tai tokios dykumos – susikaupimo 

dienos yra gera galimybė atsitraukti nuo kasdienių 

rūpesčių ir maldoje nukreipti žvilgsnį į Viešpatį. 

Brolis Antanas kalbėjo apie maldą, pasninką ir gailestingumą – tris pagrindines gavėnios patirtis, svarbias 
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krikščioniui išgyventi, kad širdys ir protai atsivertų Dievo malonei ir Prisikėlimo džiaugsmui. Dalyviai 

turėjo galimybę giedoti giesmes, dalintis įžvalgomis tarpusavyje, atlikti išpažintį ir dalyvauti šventose 

Mišiose. Popietės metu parapijos namuose veikė vaikų tarnyba, tad poros be rūpesčio galėjo išgyventi šią 

Dykumos dieną, kuri sustiprino dvasią ir suteikė dvasios jėgų tolesnei kasdienio gyvenimo kelionei su 

Viešpačiu.  

-am- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Besilaukiančių šeimų mokyklėlė. Besilaukiančių šeimų mokyklėlėje dalyvavo 10 porų, kurios sėmėsi žinių 

apie vaiko vystymąsi, praktinį ir psichologinį pasirengimą didžiajam gyvenimo įvykiui – vaiko gimimui, 

kaip rūpintis vaiku pirmosiomis jo gyvenimo savaitėmis.  

Mamų klubas. Šį mėnesį mamos sėmėsi žinių apie tai, kaip pasirinkti vaikų, 

sergančių kvėpavimo takų infekcijomis, gydymo metodus, dalinosi ir bandė 

suprasti savo vaikų pagrindinę meilės kalbą, gamino plaukų gumytes 

mergytėms, o per vieną iš susitikimų kartu su vaikučiais 

keliavo į vos pernai atsidariusį Žaislų ir vaikystės 

prisiminimų muziejų, kur tėveliai sužinojo apie įvairių 

šimtmečių žaislus, su kuriais buvo žaidžiama Lietuvoje, 

o vaikai praktiškai juos išbandė.  

Vasario mėnesį startavo Žindymo palaikymo grupė, 

kurios tikslas dalintis žindymo patirtimi, džiaugsmais ir 

iššūkiais, tarpusavyje ir su būsimomis mamomis. 

Pirmajame susitikime mamos dalinosi apie tai, kodėl 

pasirinko žindyti.  

Vasario mėnesį užsibaigė Pavargusių mamų savitarpio pagalbos grupės 

susitikimų ciklas, kuriais mamos labai patenkintos, nes jie suteikė naujų jėgų, padėjo geriau suprasti savo 

vaikus, savo sutuoktinį ir savo mintis, emocijas ir elgesį. Tad buvo nuspręsta ir toliau vienai kitą palaikyti 

susitinkant vienąkart per mėnesį ir bendraujant aktualiomis mamoms temomis.  

-aš- 

 

 

Šeimos politika 
 

Kovo 9 d. Kaišiadoryse vyko Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos kasmetinis ataskaitinis 

susirinkimas. Kadangi Šeimos centrai yra šios asociacijos nariai, aš – Dalia Lukėnienė – taip pat 

dalyvavau šiame susirinkime. Šeimos centrams susirinkime dar atstovavo Irena Vasiliauskienė – Širvintų 

šeimos centro vadovė ir Lina Braukylienė – Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro direktorė.  

Pirmiausia išklausėme pirmininko Tomo Šalkausko ataskaitinį pranešimą, vėliau grupelėse 

aptarėme aktualijas, rinkome naują tarybą. Per metus nuveikta daug darbų. Sustabdyta knygos „Diena, kai 

Frederikas buvo Frida“ leidyba. Nors mūšis laimėtas – karas tęsiasi. Pradėtos kurti Šeimos reikalų tarybos prie 

savivaldybių. Jos įkurtos Vilkaviškyje, Kaišiadoryse, Šeimos reikalų taryba įkūrimo procesas pradėtas Kaune. 

Buvo aptarta NŠTA plėtra rajonuose.  

Darbo grupėje, kurioje dalyvavau, aptarėme Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš 

moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Šią konvenciją pasirašo vis daugiau šalių ir 

Lietuva yra verčiama ją pasirašyti. Pagrindinė priežastis, kodėl NŠTA ir Lietuvos šeimos centras siūlo jos 

nepasirašyti yra ta, kad joje bandoma įteisinti socialinę lytį (1 sk. 3c). Kaip žinote, į socialinės lyties 

sąvokas įeina ne tik vyro ir moters lytys. Tačiau visi žinome, kad ir tie, kurie yra vyrai, tačiau nori būti 

moterimis, kaip ir tos, kurios yra moterimis, bet nori būti vyrais, kažkodėl nori būti būtent vyrais ar 

moterimis. Neteko girdėti, kad kas norėtų būti nekatrosios lyties. Taigi mes visi esame arba vyrai, arba 



Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 71                                                    2013 03 15 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 11 

moterys, ir tai yra prigimtinis dalykas. Taip yra, ir to negalime pakeisti. Kitos lytys yra tiesiog laužtos iš 

piršto.   

  

-dl- 

 


